
Székkutas Község Önkormányzata

2/2012./II.07./ Kt számú

r e n d e l e t e

a 2012. évi költségvetésről

A Székkutas Község Önkormányzat  Képviselőtestülete  Magyarország Alaptövényének 32. 
cikk f. pontja, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a 2012. 
évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

/1/ A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés eredeti bevételi főösszegét 151.638 ezer Ft, 
forráshiány 44.963 ezer  Ft,  kiadási  főösszeg előirányzatát  202.421 ezer  Ft  állapítja  meg. 
Ebből a képviselőtestület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszegét egyaránt 5.820 ezer Ft-
ban állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal és a 
Területi  Szociális  Központ  saját  bevételei,  az  Önkormányzat  sajátos  működési  bevételei, 
normatív  állami  hozzájárulásai,  támogatásértékű  és  átvett  pénzeszközei  szerepelnek.  A 
kiadási főösszegen belül az Önkormányzat,  a Polgármesteri Hivatal és a Területi Szociális 
Központ  személyi  juttatásai,  szociális  hozzájárulási  adói,  munkaadói  járulékai,  dologi 
kiadásai,  ellátottak  szociális  juttatásai,  támogatásértékű  kiadásai,  átadott  pénzeszközei, 
fejlesztési kiadásai, céltartalékai előirányzatait tartalmazzák. Az Önkormányzat költségvetése 
az önállóan működő és gazdálkodó (Polgármesteri  Hivatal)  valamint  az önállóan működő 
(Területi  Szociális  Központ)  költségvetési  szervekre készült  elemi költségvetések adatit  is 
tartalmazza. 

/3/ Az Önkormányzat elemi költségvetésének mellékletei: 

1. Székkutas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételi 
előirányzata

1/B Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzati költségvetési (működési) támogatás

1/C Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenként
1/D Támogatásértékű működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök
1/E Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1/F Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás
1/G Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1/H Bevételek szakfeladatonként



2. Székkutas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadási 
előirányzata

2/B Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
2/C Támogatásértékű működési kiadások

Működési célú átadott pénzeszközök
2/D Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
2/E Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök
2/F Kiadások szakfeladatonként

3. Székkutas Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési és 
felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

4. Intézmények 2012. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi 
és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

5. Székkutas Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok 
előirányzatai éves bontásban

6. Székkutas Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

7. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012./2013./2014. évi 
alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés)

8. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2012-ben

A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésének mellékletei: 

1. Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési 
bevételi előirányzata

1/A Intézményi működési bevételek
1/B Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Önkormányzati költségvetési (működési) támogatás
1/H Bevételek szakfeladatonként

2. Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési 
kiadási előirányzata

2/F Kiadások szakfeladatonként

3. Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének 
működési célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

4. Székkutas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat-
felhasználási ütemterve

5. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012./2013./2014. évi alakulását 
bemutató mérleg

6. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2012-ben

A Területi Szociális Központ elemi költségvetésének mellékletei:

1. Székkutas Község Önkormányzat Területi Szociális Központ 2012. évi 
költségvetési bevételi előirányzata

1/F Bevételek szakfeladatonként



2. Székkutas Község Önkormányzat Területi Szociális Központ 2012. évi 
költségvetési kiadási előirányzata

2/F Kiadások szakfeladatonként

3. Székkutas Község Önkormányzat Területi Szociális Központ 2012. évi 
költségvetésének működési bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

4. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2012-ben

/4/  Az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  visszafizetési 
kötelezettségeinek részletes  adatit  az Önkormányzat  költségvetésének 5.  számú melléklete 
tartalmazza.

/5/   Az  Áht.  24.  par.  (4)  bekezdés  c.  pontja  szerinti  közvetett  támogatásokat  Székkutas 
Önkormányzata nem nyújt. 

2.§

/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat létszámkeretét 35,2 főben állapítja meg. Ezen belül 
az Önkormányzat létszáma 4,95 fő, 4,75 fő közalkalmazott és 0,2 fő részmunkaidős Munka 
Törvénykönyv  szerint foglalkoztatott,  a Polgármesteri  Hivatal  létszáma 14 fő ebből 10 fő 
köztisztviselő, 4 fő Munka Törvénykönyv szerint alkalmazott. A Területi Szociális Központ 
létszáma 5 fő közalkalmazott.

3. §

/1/  Székkutas  Község  Önkormányzat  Képviselőtestülete  a  2012.  évben  magánszemélyek 
kommunális adója címén tervezett összeget felhalmozási célra kívánja fordítani.

4.§

/1/ A fedezet nélküli forráshiányra Székkutas Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  /működési  forráshiányos/  önkormányzatok 
kiegészítő támogatására.

         /2/ Székkutas Község Önkormányzat a sajátos bevételek beszedésére és a kintlévőségek 
behajtására - az adók módjára történő behajtáson túl - a Détári és Tsa Behajtó Irodával is 
szerződést kötött. 

5.§

/1/ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és tegyen intézkedést a jóváhagyott kiadások takarékos teljesítésére, a
költségvetés végrehajtására, melynek során biztosítsa az önkormányzat pénzeszközeinek
hatékony felhasználását.

6.§



Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba.

Székkutas, 2012-01-30

                Szél István Hunyák Zsuzsanna 
               Polgármester                                                                           Jegyző

Kihirdetve: 

Hunyák Zsuzsanna
jegyző


